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10797

30336

30272

10572

30337

toebehoren

grondpotten
• alu grondpotten met deksel
•  t.b.v. rugslag keerpunt-, valse startinstallaties, 

waterpolodoelen en lijnenhouders
•  insteekdiepte 100 mm
•  per set van 2 stuks
10797.42 42 mm Ø, voor 40 mm Ø palen
10797.40* 40 mm Ø, voor 38 mm Ø palen

lijnenhouder
•  alu lijnenhouder van 150 mm lengte met 

 bevestigingsoog
•  om in grondpot 10797 te steken
•  t.b.v. het vastzetten van lijnen en waterspelen
•  per stuk
30272.42 40 mm Ø, voor 42 mm Ø grondpotten
30272.40* 38 mm Ø, voor 40 mm Ø grondpotten

muuranker
•  roestvrij stalen muuranker t.b.v. bevestigingsoog (30337)
•  levering inclusief chemisch anker
30336

bevestigingsoog
•  roestvrij stalen bevestigingsoog
•  kan in muuranker (30336) worden vastgezet
30337 standaard

zuignaphouder
•  voor muurvaste bevestiging op gladde tegels
•  kunststof huis 
10572  standaard, 100 mm Ø, t.b.v. lijnen en 

 waterspelen
82484  dubbel model, 100 mm Ø, t.b.v. grote 

 speelobjecten

meshbag 
•  voor 10-12 ballen en klein 

materiaal
•  afm. 92 x 47 cm
62279
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80565

10998

30485
80531

toebehoren

thermometers 
 drijvend
•   verticaal, 

vrij  drijvende 
 thermometer

•  staaf thermo meter 
met kunststof 
 drijfboei

•  met stabilisatie anker
•  afm.: 550 x 120 mm
•  meetbereik 0 tot +50 

graden
10567

bal draagnetten
•  sterke PE bal draagnetten
10136   5 ballen
10137 10 ballen

abonneeteller
• handmodel, verchroomd metaal
• teller van 0-9999
• met nulstelling
30724

badmeesterstoel
•  aluminium stoel met kunststof 

 zitkuip en schrijfplank
• opklapbaar model
10652.H zithoogte 200 cm
10652.L zithoogte 150 cm

lapcounters/banentellers
• kunststof met kunststof scharnieren
• met draaghandvat
• met 31,5 cm hoge cijfers
30688

pomp / compressor
10998  dubbel werkende 4 L pomp voor grote ballen & 

grote infl atables
80531 compressor voor ballen
80565 compressor voor infl atables
30485 handpomp met naaldnippel
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82444

Liverpool

toebehoren

wandklok master
•  kast met breukvrije voorplaat
•  quartz batterij motor
•  geschikt voor vochtige ruimtes
•  levering inclusief batterij
82442 400 mm Ø
82442.1  stalen beschermingsframe 

voor 400 mm Ø
82444 600 mm Ø
82444.1  stalen beschermingsframe 

voor 600 mm Ø

weerstation
•  radio gestuurde tijdklok met alarm
•  binnen temperatuur
•  buiten temperatuur met draadloze 

 sensor
•  geheugen voor temperatuur  (min. & 

max.)
•  instelbaar temperatuur alarm
•  verlichte display
•  voor wandmontage of losstaand
•  sensor kan tot op 30 meter afstand 

geplaatst worden
•  meetbereik -20 tot +60 graden
80630
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toebehoren

verbeter de hygiëne en bespaar op uw schoonmaakkosten

•  een verkoopautomaat levert u én voordeel én winst én gemak op
•  uw gasten kopen zelf de benodigde overschoenen uit uw automaat (dus geen 

gratis verstrekking!)
•  uw receptie/kassa heeft er (bijna) geen omkijken naar (alleen capsules vullen)
•  u maakt WINST op elk paar verkochte overschoenen
•  uw accommodatie blijft schoner en ziet er netter uit
•  u bespaart op schoonmaakkosten en –werk

verkoopautomaat
•  voor wandmontage; wandbeugel is inbegrepen
•  geen elektriciteit nodig; dus echt te plaatsen waar u wilt
•  absoluut onderhoudsvrij; mechanisch dus geen elektrische storingen en geen 

energiekosten
•  maar liefst 5 jaar volledige garantie
•  inworp € 0,20 of € 0,50; voor “tussenprijzen” kunt u wisselgeld in de capsules 

verpakken
•  voor ruim 200 vullingen
22286.20  voor € 0,20 inworp
22286.50  voor € 0,50 inworp
22286.sp voor verkoopmunten

capsules
•  t.b.v. deze verkoopautomaat
•  levering uitsluitend in volle kartons (2000 stuks)
•  geschikt voor “wegwerp” overschoenen, maar ook voor b.v. neusklemmen, 

oordoppen etc
•  TIP: zet een bak naast uw automaat voor de capsules; u kunt ze vaker gebruiken!
•  prijs per capsule (zelf te vullen)
22285

overschoenen “wegwerp”
•  milieu vriendelijk polyethyleen
•  maat XL (15 x 41 cm), kwaliteit 

extra-strong (4,0 g)
•  met elastiek rond de enkels
•  prijs per zak (50 paar)
10528
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wedstrijd toebehoren

rugslagkeerpunt-installatie
•  set van 4 geëloxeerde aluminium posten met 

 bevestigingsogen
•  lengte 190 cm (180 cm boven grondpot)
•  exclusief lijn en grondpotten
•  per set
10793.42 40 mm Ø t.b.v. 42 mm Ø grondpotten
10793.40 38 mm Ø t.b.v. 40 mm Ø grondpotten

pavoiseerlijn standaard
•  band met 4 gekleurde plastic folie vlaggen per 

meter
•  prijs per lengte van 4 meter
•  leverbaar in rood/wit of blauw/wit
10794

valse start-installatie
•  set van 2 geëloxeerde aluminium posten met 

 bevestigingsoog op één paal en snelbediening op de 
andere paal

•  lengte 160 cm (150 cm boven grondpot)
•  exclusief lijn en grondpotten
•  per set
10795.42 40 mm Ø t.b.v. 42 mm Ø grondpotten 
10795.40 38 mm Ø t.b.v. 40 mm Ø grondpotten

valse startlijn
•  betelonlijn (6 mm) met een drijver per meter
•  compleet met musketonhaak en vasthoud-koord
•  prijs per meter
10796

grondpotten 
•  voor bovengenoemde installaties
•  inclusief deksel
•  prijs per set van 2 stuks
10797.42 42 mm Ø t.b.v. 40 mm Ø palen
10797.40 40 mm Ø t.b.v. 38 mm Ø palen

lapcounters / banentellers
•  kunststof met kunststof scharnieren
•  met draaghandvat
•  met 31,5 cm hoge cijfers
30688

CE_9238_Epsan_catalogus.indd   130CE_9238_Epsan_catalogus.indd   130 10-07-2009   14:16:4710-07-2009   14:16:47



131

50399

garderobe polsbanden

garderobe-polsbanden perlon
•  gevlochten perlon band met versterkte bovenzijde
•  lengte 26 cm, breedte 11 mm
•  met nylon sluiting
•  kleuren: rood, blauw, groen & geel
50388

nummerplaatjes 
•  passend op perlon banden
•  aluminium
•  sleutel kan tussen plaatje en band geklemd worden
50389.B zonder nummer
50389.N  met nummer (nummer bij bestellen svp 

opgeven)

garderobe-polsbanden thermoplast
•  soepele, comfortabele thermoplast band
•  lengte 25 cm
•  geheel kunststof, dus ook de sluiting & de 

 sleutelbevestiging
•  dus ideaal voor saunagebruik
•  kleuren: rood, blauw, groen, geel, wit & oranje
•  de sleutel zit in de armband opgeborgen 
50391.B zonder nummer
50391.N  met nummer (nummer bij bestellen svp 

opgeven)

polsbanden rubber
•  elastische rubberen polsbanden
•  breedte 15 mm
•  leverbaar in vele kleuren
•  kunnen met watervaste viltstift genummerd worden
50399sleutelhouders 

•  passend op perlon banden
•  kunststof sleutelhouder
•  sleutel zit klemvast in de

  sleutelhouder
50390.B zonder nummer
50390.N  met nummer (nummer bij bestellen svp 

opgeven)
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Slovenia Kiev

zwemlijnen “wedstrijd”

maks wave stopper, 6"/150 mm
De beste golfbrekende 6" wedstrijdlijn (volgens FINA eisen) die wij u kunnen bieden! 
Uitgekozen voor top toernooien in vele landen. Uitgevoerd met twee golfbrekende ribben i.p.v. de 
 gebruikelijke enkele rib. Daardoor een aanzienlijk betere golfbreking dan bij elke andere lijn. Met een uniek 
spansysteem dat 100% veilig is, dat zonder gereedschap te (ont)spannen is en de staalkabel spant i.p.v. 
oprolt, waardoor deze tot vele malen langer meegaat. Groot drijfvermogen door "micro-donut" systeem. 
Vrij roterende golfbrekers zorgen voor optimale golfdemping. Door de dubbele rib botst het grootste deel 
van de golf tegen de eerste rib en brengt de golfbreker in beweging welke de energie van de golf afbreekt. 
Een klein deel van de golf botst tegen de tweede rib, refl ecteert terug naar de eerste rib en werkt als een 
extra rem. Hierdoor is het golfbrekende effect van deze lijn maar liefst 29% beter!
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French National Championships

zwemlijnen “wedstrijd”

maks wave stopper, 6"/150 mm
Standaard kleurcombinaties:
I einden 5 m rood, rest wisselend 40 cm blauw en 

40 cm wit
II einden 5 m rood, rest wisselend 100 cm rood en 

100 cm wit
III offi ciële FINA kleuren
Elke gewenste kleurcombinatie in rood, wit, blauw, 
geel & groen is mogelijk. 
80268 16,66 meter
80269 25,00 meter
80270 33,33 meter
80271 50,00 meter
80536 per meter, exclusief eindafwerking 

(tot maximaal 50 meter; boven 50 meter 
prijs op aanvraag)

80537 eindafwerkingsset voor MAKS WAVE STOPPER 
lijn

81105 meerprijs voor maks wave stopper 
zwem lijnen uitgevoerd met  “original 
COMPETITION” spanslot en spanveer

baannummers
• voor montage op maks wave stopper 

6”/150 mm
• snel demontabel 
• bij bestelling gewenste nummers 

opgeven
• per stuk
82369
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zwemlijnen “wedstrijd”

maks wave stopper, 4"/100 mm
Onze beste golfbrekende 4" wedstrijdlijn (volgens FINA 
eisen) met hetzelfde unieke spansysteem en het micro-donut 
 systeem met vrij roterende golfbrekers. 
Standaard kleur combinaties:
I einden 5 m rood, rest wisselend 40 cm blauw en 40 cm wit
II einden 5 m rood, rest wisselend 100 cm rood en 100 cm wit
III offi ciële FINA kleuren
Elke gewenste kleur combinatie in rood, wit, blauw, geel & 
groen is mogelijk. 

50371 16,66 meter
50369 25,00 meter
50372 33,33 meter
50370 50,00 meter
80534 per meter, exclusief eindafwerking (tot maximaal 50 

meter; boven 50 meter prijs op aanvraag)
80537 eindafwerkingsset voor MAKS WAVE STOPPER lijn
81105 meerprijs voor MAKS WAVE STOPPER zwemlijnen 

uitgevoerd met “original COMPETITION” spanslot en 
spanveer
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zwemlijnen “wedstrijd”

“original competition”, 4"/100 mm 
Golfbrekende 4" wedstrijdlijn (volgens FINA eisen). Met standaard spanner die 
de staalkabel oprolt en het micro-donut systeem met vrij roterende golfbrekers. 
 Levering met een spansleutel per levering. Vernieuwd; met ingebouwde 
  watervergruizer; daardoor 15% betere golfbreking dan voorheen.
Standaard kleur combinaties:
I einden 5 m rood, rest wisselend 40 cm blauw en 40 cm wit
II einden 5 m rood, rest wisselend 100 cm rood en 100 cm wit
III offi ciële FINA kleuren
Elke gewenste kleur combinatie in rood, wit, blauw, geel & groen is mogelijk.

80017 16,66 meter
10581 25,00 meter
80018 33,33 meter
10582 50,00 meter
81107 per meter, exclusief eindafwerking (tot maximaal 50 meter; boven 

50 meter prijs op aanvraag)
81108 eindafwerkings-set voor “original COMPETITION” lijn
81106 meerprijs voor “original COMPETITION” zwemlijnen met 

MAKS WAVE STOPPER spanslot (zonder spanveer)

nieuw

15% 

verbeterde

golfbreking
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zwemlijnen “training”

epsan extreme 
Trainingslijn naar FINA voorschrift. Dik-
wandige hostaleen drijvers met afstand-
houders. Met 8 drijvers (70 x 65 mm) 
en 8 afstandhouders per meter.
Standaard kleur combinaties:
I einden 5 m rood, rest wisselend 

50 cm geel en 50 cm wit
II einden 5 m rood, rest wisselend 

100 cm rood en 100 cm wit
Elke gewenste kleur combinatie in rood, 
wit, blauw, geel & groen is mogelijk.

type extreme super
Uitgevoerd met staalkabel en MAKS 
WAVE STOPPER spansysteem.
36000 25,00 meter, compleet
36018 50,00 meter, compleet
36016 speciale lengten, per meter, 

exclusief eindafwerking (tot 
maximaal 50 meter; boven 
50 meter prijs op aanvraag)

80537 eindafwerking voor beide einden 
totaal

29052.2 meerprijs voor extreme super lijnen uitgevoerd met lange, platte haak i.p.v. S-haak

type extreme
Uitgevoerd met 6 mm Ø betelon kabel met roestvrij stalen musketonhaken en draadklemmen en een stelacht. 
10597 25,00 meter, compleet
10598 50,00 meter, compleet
10599    speciale lengten, per meter, exclusief eindafwerking (voor lengten van meer dan 50 meter; prijs op 

aanvraag)
10600 eindafwerking voor beide einden totaal
29052.1 meerprijs voor extreme lijnen uitgevoerd met lange, platte haken i.p.v. musketonhaken
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zwemlijnen “training”

epsan hll special 
Trainingslijn naar FINA voorschrift. Dikwandige 
 hostaleen drijvers met afstandhouders. Met 6 drijvers 
(70 x 65 mm) en 6 afstandhouders per meter.
Standaard kleur combinaties:
I einden 5 m rood, rest wisselend 50 cm geel en 

50 cm wit
II einden 5 m rood, rest wisselend 100 cm rood en 

100 cm wit
Elke gewenste kleur combinatie in rood, wit, blauw, 
geel & groen is mogelijk.

type hll special super
Uitgevoerd met staalkabel en MAKS WAVE STOPPER 
spansysteem.
36001 25,00 meter, compleet
36015 50,00 meter, compleet
36017 speciale lengten, per meter, exclusief 

eindafwerking (tot maximaal 50 meter; 
boven 50 meter prijs op aanvraag)

80537 eindafwerking voor beide einden totaal
29052.2 meerprijs voor hll special super lijnen 

uitgevoerd met lange, platte haak i.p.v. 
S-haak

type hll special 
Uitgevoerd met 6 mm Ø polipropyleen kabel met roestvrij stalen 
musketonhaken en draadklemmen en een stelacht. 
10799 25,00 meter, compleet
10800 50,00 meter, compleet
10801 speciale lengten, per meter, exclusief eindafwerking (voor lengten van meer dan 50 meter; prijs op aanvraag)
10600 eindafwerking voor beide einden totaal
29052.1 meerprijs voor hll special lijnen uitgevoerd met lange, platte haken i.p.v. musketonhaken
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zwemlijnen “training”

epsan jpp 
Trainingslijn naar FINA voorschrift. Dikwandige hostaleen 
drijvers met afstandhouders. Met 4 drijvers (70 x 65 mm) en 
4 afstandhouders per meter.
Standaard kleur combinaties:
I einden 5 m rood, rest wisselend 50 cm geel en 50 cm wit
II einden 5 m rood, rest wisselend 100 cm rood en 100 cm wit
Elke gewenste kleur combinatie in rood, wit, blauw, geel & groen 
is mogelijk.

type jpp super
Uitgevoerd met staalkabel en MAKS WAVE STOPPER spansysteem.
36002 25,00 meter, compleet
36007 50,00 meter, compleet
36009 speciale lengten, per meter, exclusief eindafwerking 

(tot maximaal 50 meter; boven 50 meter prijs op 
aanvraag)

80537 eindafwerking voor beide einden totaal
29052.2 meerprijs voor jpp super lijnen uitgevoerd met lange, 

platte haak i.p.v. S-haak 

type jpp
Uitgevoerd met 6 mm Ø polipropyleen kabel met roestvrij stalen 
musketonhaken en draadklemmen en een stelacht. 
30195    25,00 meter, compleet
30196 50,00 meter, compleet
30197    speciale lengten, per meter, exclusief eindafwerking (voor lengten van meer dan 

50 meter; prijs op aanvraag)
10600 eindafwerking voor beide einden totaal
29052.1 meerprijs voor jpp lijnen uitgevoerd met lange, platte haken i.p.v. musketonhaken
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zwemlijnen “training”

epsan rlc 
Trainingslijn naar FINA voorschrift. Dikwandige 
 hostaleen drijvers zonder tussenstukken. Met 14 drijvers 
(70 x 65 mm) per meter.
Standaard kleur combinaties:
I einden 5 m rood, rest wisselend 50 cm geel en 50 cm wit
II einden 5 m rood, rest wisselend 100 cm rood en 100 

cm wit
Elke gewenste kleur combinatie in rood, wit, blauw, geel & 
groen is mogelijk.

type rlc super
Uitgevoerd met staalkabel en MAKS WAVE STOPPER 
 spansysteem.
36003  25,00 meter, compleet
36008  50,00 meter, compleet
36010 speciale lengten, per meter, exclusief eind-

afwerking (voor lengten van meer dan 50 meter; 
prijs op aanvraag)

80537 eindafwerking voor beide einden totaal
29052.2 meerprijs voor rlc super lijnen uitgevoerd met 

lange, platte haak i.p.v. S-haak

type rlc
Uitgevoerd met 6 mm Ø betelon kabel met roestvrij stalen 
musketon haken en draadklemmen en een stelacht. 
80736  25,00 meter, compleet
80737  50,00 meter, compleet
80738 speciale lengten, per meter, exclusief eindafwerking (voor lengten van 

meer dan 50 meter; prijs op aanvraag)
10600 eindafwerking voor beide einden totaal
29052.1 meerprijs voor rlc lijnen uitgevoerd met lange, platte haken i.p.v. 

 musketon haken
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zwemlijnen “afscheidingslijnen”

zwemlijnen “afscheidingslijnen 
monaco”
Speciaal geschikt voor gebruik in open 
water. Zeer goed zichtbaar en hoog 
drijfvermogen door grote drijvers. 
Uitgevoerd met 4 hostaleen drijvers 
(70 x 65 mm) en 4 afstandhouders per 
meter. U kunt naar eigen wens een 
aantal monaco drijvers (300 x 170 
mm) op deze lijn laten aanbrengen. 
Wij  adviseren u 1 monaco drijver per 5 
meter. Staalkabel in V4 kwaliteit 
(7 x 7) en aan beide kanten voorzien 
van afgeperste lus. De maximale lengte 
is 50 meter. D.m.v. noodschalmen 
worden deze lijnen tot de gewenste 
lengte gekoppeld en aan de kant, palen 
of pontons bevestigd.

62280 lijn per meter 
(exclusief afgeperste lussen 
en exclusief monaco drijvers)

62281 eindafwerking 
(geperste lussen) voor beide 
kanten

30707 drijver monaco, per stuk 
(advies: 1 per 5 meter)

22372 noodschalm, per stuk
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80272

50383

50384

80335

50385
10584

30705

30337
30336

30706

2260410588

10587

10586
30704

10583

10585

zwemlijnen toebehoren

koppeling
Uniek snel koppelsysteem om lijnen koppelbaar uit te voeren. Geschikt 
voor wedstrijd- en trainingslijnen. RVS stalen eindstoppen worden 
d.m.v. een koppelplaat van H.D.H.M. polyethyleen verbonden, zonder 
dat gereedschap nodig is. Set bestaat uit 2 eindstoppen en 1 koppel-
plaat.
30704 set

maks wave stopper onderdelen
50383 golfbreker MAKS WAVE STOPPER, 4", heel model
50384 golfbreker MAKS WAVE STOPPER, 4", half model
50385 drijver donut MAKS WAVE STOPPER, 4" & 6"
80272 golfbreker MAKS WAVE STOPPER, 6", universeel
80335 spanslot MAKS WAVE STOPPER

“original competition” onderdelen
10583 spansleutel “original COMPETITION”
10584 spanslot “original COMPETITION” incl. beschermhoes
10585 spanveer “original COMPETITION”
10586 golfbreker “original COMPETITION”, 4", heel model
10587 golfbreker “original COMPETITION”, 4", half model
10588 drijver donut “original COMPETITION”, 4"
30705 spanslot-beschermhoes “original COMPETITION”, los

algemeen toebehoren voor wedstrijdlijnen
22604 S-haak, RVS, lange, platte uitvoering
30336 muuranker incl. chemisch anker, t.b.v. bevestigingsoog 30337
30337 bevestigingsoog, passend in muuranker 30336 
30704 koppeling, 3-delig, per set
30706 staalkabel, 4 mm, 7 x 7, aisi 316, per meter
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10601
30704

30158

10774

20026

30337

60048.L

30336

60019

10603

20041
60047

10606

10602

10604

60017

30707

22372

60016
20040.RVS

20040.GAL

22604

zwemlijnen toebehoren

toebehoren voor trainingslijnen
10601 drijver hostaleen (70 x 65 mm)
10602 afstandhouders EPSAN EXTREME, 65 mm
10603 kabel betelon, 6 mm, per meter
10604 kabel polipropyleen, 6 mm, per meter
10606 kabel polipropyleen, 12 mm, per meter
10774 afstandhouders EPSAN HLL, 135 mm
20026  musketonhaak, RVS, 60 x 6 mm t.b.v.   

6 mm kabel
20026.L  musketonhaak, RVS, 60 x 6 mm t.b.v.   

6 mm kabel, met lock
20040.GAL  stelacht, gegalvaniseerd, t.b.v. 6 mm 

kabel, gegalvaniseerd
20040.RVS  stelacht, RVS, t.b.v. 6 mm kabel, roestvrij 

staal
20041 simplexklem, RVS, t.b.v. 6 mm kabel
22372 noodschalm, RVS, 80 mm, afsluitbaar
22604 S-haak, RVS, lange, platte uitvoering
30158 afstandhouders EPSAN JPP, 230 mm
30336  muuranker incl. chemisch anker, t.b.v. 

bevestigingsoog 30337
30337 bevestigingsoog, passend in muuranker 
30336
30704 koppeling, 3-delig, per set
30707 drijver monaco (300 x 170 mm)
60016 S-haak, RVS, 6 mm
60017 puntkous
60019 draadklem voor staalkabel
60047  simplexklem, RVS, t.b.v. 12 mm kabel, 

draadklem
60048  musketonhaak, RVS, 80 x 8 mm t.b.v. 

12 mm kabel
60048.L  musketonhaak, RVS, 80 x 8 mm t.b.v. 

12 mm kabel, met lock
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69050

10608

STOPPER 
from/ab/vanaf 2010

zwemlijnenwagens

haspelwagen met haspel “super”
• vervaardigd van geëloxeerd aluminium met alu 

trommelas
• met 2 zwenk- & 2 bokwielen waarvan 1 met rem
• afm. 178 x 138 x 118 cm (lxbxh)
• voor 150 m 4" wedstrijdlijn of 300 m trainings-

lijn
• gesloten zijkanten voorkomen lijnbeschadigingen
• levering gedemonteerd
10608

haspelwagen met haspel “giant”
• vervaardigd van geëloxeerd aluminium met alu trommelas
• met 2 zwenk- & 2 bokwielen waarvan 1 met rem
• afm. 242 x 115 x 150 cm (lxbxh)
• voor 150 m 6" wedstrijdlijn of 300 m 4”wedstrijdlijn
• gesloten zijkanten voorkomen lijnbeschadigingen
• levering gedemonteerd
69050
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80092

10609-10610

30273

69051

zwemlijnenwagens

afdekhoes
• speciale afdekhoes voor haspelwagens 
• beschermd tegen UV stralen en voorkomt uitdroging
30273.1 tbv 10608 
30273.2 tbv 80092
30273.3 tbv 10610
30273.4 tbv 69050
30273.5 tbv 69051
• afdekhoezen voor andere wagens op aanvraag.

haspelwagen met haspel “basic”
• vervaardigd van geëloxeerd aluminium met alu 

 trommelas
• met 2 wielen en draag-/transportbeugel
• afm. 140 x 135 x 139 cm (lxbxh)
• voor 100 m 4" wedstrijdlijn of 200 m trainingslijn
• gesloten zijkanten voorkomen lijnbeschadigingen
• levering gedemonteerd
80092

haspelwagen met haspel “mini”
• vervaardigd van geëloxeerd aluminium met alu 

 trommelas
• met 2 wielen en draag-/transportbeugel
• afm. 80 x 140 x 135 cm (lxbxh)
• voor 50 m 4" wedstrijdlijn of 100 m trainingslijn 

(m.u.v. type RLC)
• gesloten zijkanten voorkomen lijnbeschadigingen
• levering gedemonteerd
69051

haspel aluminium
• nieuwe uitvoering met dubbele opbergcapaciteit
• solide haspel, ca. 98 cm diameter
• voor 25 m 4" wedstrijdlijn of 50 m trainingslijn
• levering gedemonteerd
10609

haspelwagen aluminium
• solide wagen met kunststof wielen
• voor haspel art. 10609
• levering gedemonteerd
10610 
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